
 

 

 

Belangrijke data 
 
08-09 MR vergadering 
09-09 Gr. 1 t/m 8 VRIJ i.v.m. 

studiedag 
14-09 1e ronde expressie 
16-09 World Cleanup Day 
21-09 Start Kinderboekenweek 
 
Kinderboekenweek 

 

 
 

Dit jaar gaan wij tijdens de 

kinderboekenweek terug in de tijd. 

Het thema: “En toen?” brengt onze 

geschiedenis tot leven. Iedere groep 

kiest een onderwerp binnen dit 

thema en gaat ruim 3 weken op 

onderzoek uit.  

Net als vorig jaar krijgen wij bij de 

opening van ons project een auteur 

op bezoek. Een mevrouw of een 

meneer? Wij verklappen nog even 

niets, maar zijn best trots op degene 

die onze school komt bezoeken. Nu al 

nieuwsgierig??   

Nog even geduld…. 

 World Cleanup Day 
 

 
 

World Cleanup Day is de grootste 
wereldwijde opruimactie van het jaar. 
Elk jaar wordt dit in Nederland 
georganiseerd door de Plastic Soup 
Foundation. Het doel is om zoveel 
mogelijk zwerfafval op te ruimen, maar 
ook om inzicht te krijgen over het soort 
afval dat op straat en in het milieu 
belandt. Door deze informatie kunnen 
er oplossingen gezocht worden voor dit 
wereldwijde probleem.  
 
Wij helpen uiteraard mee en gaan 
woensdag 16 september in onze buurt 
zwerfafval opruimen. De leerlingenraad 
heeft  voor deze dag een gezond 10 
uurtje voor de hele school geregeld bij 
dhr. Jacco Kat van AH de Schooten. 
Bedankt, een heel mooi initiatief.  
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 Schooldammen 
 

Na de herfstvakantie starten de 
trainingen voor groep 5 t/m 8 o.l.v. 
meneer Wim van Tiel. Juf Marieke en 
juf Denise hebben een daminstuif 
georganiseerd op dinsdag 29 
september en 6 oktober van 14.15u tot 
15.15u. Dit is voor alle kinderen die 
graag een keer willen dammen. 
Volgende week komen we langs in de 
groep en kun je je opgeven. Misschien 
vind je het wel zó leuk dat je je op wilt 
geven voor het schooldamtoernooi. 
 
 Hoofdingang  
 

 
 

De Dijk heet iedereen welkom!! 

SKDH 
 

 
 

Op PSL Olleke Bolleke zijn wij 
begonnen met het thema:  

“Welkom Puk!”  
Wij laten Puk zien waar wij spelen, waar 

hij een schone luier krijgt of waar hij 
naar het toilet gaat. Natuurlijk krijgt hij 

ook eten. Er wordt goed voor hem 
gezorgd.  

Wij zijn gek op Puk!!!! 
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Het team van de Dijk feliciteert…. 
 
September 
01-09 Sunnery van de Steeg 
04-09 Nishant Bhaggoe 
05-09 Rosana Panday 
06-09 Hayden Herweijer 
06-09 Isa Homan 
08-09 Hailey Disseldorp 
09-09 Axel Koopmans 
09-09 Chris Schuddeboom 
10-09 Roxanne Moerkens 
15-09 Vayenn Burgos 
15-09 Christiano Dumont 
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